Informatie logistiek
Lumbaalpunctie & chemotherapie
Geachte heer, mevrouw,
Als onderdeel van uw behandeling krijgt u chemotherapie toegediend via een ruggenprik, ook
wel lumbaalpunctie (LP) genoemd. Hierbij ontvangt u informatie over de wijze waarop dit op
de polikliniek hematologie is georganiseerd.
De afspraak kan worden ingepland op maandag tot en met vrijdag vanaf 13.00 in de middag.
De toediening kan alleen plaatsvinden als de stolling recent gecontroleerd is en goed genoeg
is om veilig een LP te kunnen verrichten.
Om de procedure goed te kunnen laten verlopen, zijn de volgende zaken van belang:
 Uw behandelend arts bespreekt met u of er voor de LP nog een extra bloedcontrole
(stolling) dient plaats te vinden en op welk moment dit het beste plaats kan vinden.
 Ook zal uw arts met u bespreken of het nodig is om bepaalde medicatie (antistolling)
enige tijd voor de LP (tijdelijk) te stoppen.
 Als u ver van het AMC woont en er moet een extra bloedcontrole voor de LP
plaatsvinden, dan kunt u een speciaal formulier meekrijgen om bij u in de buurt bloed af te
kunnen laten nemen. De uitslagen worden dan naar ons doorgefaxt.
 Als de LP doorgaat, meldt u zich op de afgesproken tijd op het behandelcentrum Q2.
 Over het algemeen zal u na ½ à 1 uur klaar zijn.
 Indien u nog andere afspraken op de polikliniek hematologie heeft, zullen wij proberen
deze zoveel mogelijk te laten aansluiten.
 Als u geen afspraak in het AMC meer heeft, kunt u meteen na de LP naar huis gaan.
Houdt u er, zeker de eerste keer, wel rekening mee dat u mogelijk niet in staat bent zelf
auto te rijden of te fietsen. Het is daarom raadzaam om een begeleider mee te nemen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Medewerkers
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